
 
 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน)  
---------------------------------- 

 ด้วยกรมทรัพยากรน้ํา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และมติในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ํา ครั้งที่ 5/2556    
เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
2. คุณสมบัติทั่วไปสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปี 
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟ่ันเฟือน                 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ                 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มาย่ืน โดยต้องแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก่ 

 
/-โรคเรื้อน... 

ร่าง 
่
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   - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - วัณโรคระยะอันตราย 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติด 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง  

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  1)  รับสมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม ช้ัน 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ 
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 6000 
ต่อ 6805 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2557 (วันและเวลาราชการ)    
  2)  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ํา http://www.dwr.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” 
  3)  การยื่นใบสมัคร โดย 
   3.1) ย่ืนด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กําหนด ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
เลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 (เวลาราชการ) 
   3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้า
ซองถึง เลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ําเลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยจะถือวัน เดือน ปี ที่ทําการไปรษณีย์ประทับตราเป็นวัน
ย่ืนสมัคร   
 3.2 ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท 
  (เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 
 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูป และเขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปที่เหลือ 
  2) สําเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร 
  3) สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  
  4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (กรณีช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  5)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) 
  6) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างน้อย 2 ช้ิน (ผลงานเดิม หรืองานที่แสดงถึงการบริหารจัดการ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา)  
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  7) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ 
ขนาด A4 
  8) ผู้สมัครต้องจัดทําเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   - เอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 1 - 5 จํานวน 1 ชุด 
   - เอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 6 - 7 จํานวน 5 ชุด 
   ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับ
ไว้ที่ มุมขวาด้านล่างของเอกสารทุกฉบับด้วย 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังตรวจพบว่ามีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 

4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดการเลือกสรร 
 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรน้ําได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพิจารณาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียม
ในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและกําหนดการเลือกสรรฯ ดังนี้ 
  4.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (คะแนนเต็ม 100) โดยพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.) ประวัติ การศึกษา และมีความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการที่กําหนดไว้ใน
ขอบเขตงานตามแนบท้ายประกาศ 
   2.) ผู้สมัครไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
   3.) ผู้สมัครได้ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร 
  4.2 การสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (คะแนนเต็ม 100)  
    กรมทรัพยากรน้ําจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ภายใน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมทรัพยากรน้ํา และ www.dwr.go.th โดยจะกําหนดวัน เวลา แสดงตนและ
วิสัยทัศน์ ให้ทราบในภายหลัง กรณีผู้ไม่สามารถแสดงตนและวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลาที่
กําหนดไว้ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นสละสิทธ์ิ เว้นแต่ ผู้สมัครจะทําหนังสือถึงประธานกรรมการดําเนินการฯ ล่วงหน้า
ก่อนถึงวันกําหนดอย่างน้อย 2 วันทําการ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ   
จะพิจารณากําหนดวันเวลาใหม่ และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากผู้สมัครยังไม่สามารถมาแสดงตนและวิสัยทัศน์ได้อีก 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ของ         
กรมทรัพยากรน้ํา 
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 เอกสารแนบทา้ย 

 1. ตําแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 
  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดกรอบ จัดทํานโยบาย แผนงาน มาตรการ เกี่ยวกับการนโยบาย

และแผนทรัพยากรน้ํา 
 (2) ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  1. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์    

ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      2 .  ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ป ริ ญญ า ต รี  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดย
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 
ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี 
สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      3. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองคก์ร 

      ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ประสบการณ์ในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากการ
จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมี
ผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

  อัตราว่าง      จํานวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)  
  ค่าตอบแทน      37,680  บาท 
  สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
        พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2557 
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 เอกสารแนบทา้ย 
 2. ตําแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ํา   
  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
 (1) ให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

ด้านวิชาการ มาตรฐาน กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ด้านอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  1. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์    

ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      2 .  ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ป ริ ญญ า ต รี  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดย
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 
ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี 
สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      3. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองคก์ร 

      ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ประสบการณ์ในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากการ
จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมี
ผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

  อัตราว่าง      จํานวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)  
  ค่าตอบแทน      37,680  บาท 
  สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
        พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2557 
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เอกสารแนบทา้ย 
 3. ตําแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน   
  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดกรอบ จัดทํานโยบาย แผนงาน มาตรการ เกี่ยวกับการวางแผน

อัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน   
 (2) ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  1. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์    

ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      2 .  ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ป ริ ญญ า ต รี  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดย
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 
ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี 
สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      3. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองคก์ร 

      ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ประสบการณ์ในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากการ
จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมี
ผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

  อัตราว่าง      จํานวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)  
  ค่าตอบแทน      37,680  บาท 
  สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
        พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2557 
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เอกสารแนบทา้ย 
 4. ตําแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา   
  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดกรอบ จัดทํานโยบาย แผนงาน มาตรการ เกี่ยวกับด้านอุทก

วิทยา 
 (2) ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  1. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์    

ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      2 .  ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ป ริ ญญ า ต รี  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดย
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 
ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สําหรับปริญญาโท และ 10 ปี 
สําหรับปริญญาเอก หรือ 

      3. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองคก์ร 

      ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ประสบการณ์ในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากการ
จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมี
ผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

  อัตราว่าง      จํานวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)  
  ค่าตอบแทน      37,680  บาท 
  สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
        พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2557 
 




